
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 02/2011   Data: 30/03/2011   Horário: 15h30min   Local: Sala 214   Prédio: 43412

Presentes: Profs. André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Dante Augusto Couto 
Barone, Erika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, 
Leandro Krug Wives, Luciana Porcher Nedel, Luigi Carro, Magda Bercht, Renata de Matos 
Galante (Chefe Substituta do Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa (Chefe do 
Departamento) e o representante discente Cleber Machado. 

Ausência(s) justificada(s): Prof. Alexandre da Silva Carissimi (afastamento no País).

1. Planejamento das reuniões do semestre: ordinárias e temáticas.
Foi aprovada sugestão do Prof. Lisbôa que prevê a realização de dois tipos de reuniões:
(a) reuniões ordinárias, agendadas para as mesmas semanas das reuniões do Conselho do 
Instituto de Informática (neste semestre serão em 4as feiras às 15h30), para tratar de assuntos 
administrativos que requerem aprovação do Colegiado e posterior encaminhamento ao 
CONINF; e
(b) reuniões temáticas, a serem realizadas em 6as feiras (neste semestre às 15h30, em datas 
que serão agendadas de forma a não colidir com reuniões do CONINF), nas quais serão 
debatidos os temas considerados de maior prioridade para o departamento.

2. Assuntos para reuniões "temáticas" - prioridades.
Foram sugeridos como temas das próximas reuniões temáticas os seguintes assuntos, que 
estão apresentados na ordem de prioridade definida pelo Colegiado:

(1a) Reorganização das disciplinas oferecidas pelo Departamento, tendo como objetivos:
• Otimizar Recursos humanos
• Otimizar recursos físicos (salas de aula teóricas e laboratórios)
• Incorporar práticas pedagógicas e o uso de recursos de EAD
• Debater com as Comissões de Graduação atendidas pelo departamento o 

encaminhamento de reformas curriculares que contribuam para os objetivos acima

(1b) Reorganização das disciplinas “Introdutórias” (oferecidas para outros cursos, que não CIC 
ou ECP), visando otimizar Recursos Humanos e físicos.

(2) Encargos na graduação e pós-graduação (como atender as necessidades de professores 
em áreas com carência na graduação, como, p.ex., a de sistemas operacionais).

(3) Realização de concurso para titular (após aprovada a regulamentação, que está 
tramitando nas instâncias superiores).

(4) Após definidas as regras de aproveitamento de vagas do departamento na realização dos 
concursos para Professor Titular, planejar a realização de concursos para Professor 
Adjunto para suprir as vagas resultantes de aposentadorias e exoneração (atualmente 6) e 
de 1 vaga REUNI recebida da UFSC por ocasião da transferência de professor.
• Definição de áreas: concursos genéricos ou para áreas específicas?
• Definição de número de vagas por concurso
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A verificação da legislação sobre o cômputo de hora/aula vs. créditos ficou como assunto a ser 
tratado pela Chefia do Departamento e posteriormente comunicado aos demais professores.

3. Ata 01/2011.
A ata da reunião 01/2011 foi aprovada, devendo ser assinada pelos professores que 
participaram daquela reunião.

4. Afastamentos do país.
Foi referendada a aprovação prévia dos seguintes afastamentos do país: Prof. Dante 
Augusto Couto Barone, no período de 01 de janeiro a 01 de março de 2011, para realizar 
visita técnica junto à Universidade de Granada, Espanha e à Copenhagen University College 
of Engineering, Ballerup, Dinamarca. No período não há encargos a serem cobertos; Prof. 
Philippe Olivier Alexandre Navaux: no período de 10 a 23 de janeiro de 2011, para realizar 
missão de trabalho inserida no âmbito do projeto CNPq/INRIA, junto ao Laboratório de 
Informática de Grenoble (LIG) do INRIA, em  Grenoble, França. Não haverá aulas no período; 
no período de 13 a 17 de março de 2011, para participar de Reunião do Comitê Consultivo 
Internacional do Programa da Grade Nacional Francesa a realizar-se em Lyon - França. As 
aulas ficarão sob a responsabilidade do Prof. Antonio C. Beck Filho; no período de 17 a 21 de 
abril de 2011, para participar e apresentar trabalho junto ao “9o Workshop Anual do Charm e 
suas Aplicações” a realizar-se na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos 
da América. As atividades didáticas serão cobertas pelo Prof. Antonio Carlos Beck Filho, na 
graduação, e pelo Prof. Nicolas Bruno Maillard, na PG; Prof. José Valdeni de Lima, no 
período 09 a 17 de janeiro de 2011, para Barcelona - Espanha, a fim de visitar a Universitat 
Politécnica de Catalunya, no âmbito do projeto SALUS, que durante o ano de 2011 tem duas 
missões previstas Brasil-Barcelona. Não haverá aulas no período; Prof. Luigi Carro: no 
período de 21 a 29 de janeiro de 2011, para participação no “Workshop on Reconfigurable 
Computing (WRC 2011)”  e “6th International Conference on High Performance Embedded 
Architectures and Compilers (HiPEAC'11)”  e, ainda, participar de reunião do projeto “ERA: 
Embedded Reconfigurable Architectures”, a realizarem-se em Heraklion, Creta, Grécia. Não 
haverá aulas no período; no período de 11 a 20 de março de 2011, para participação no 
Design, Automation and Test Conference, com apresentação de artigo, em Grenoble - França. 
As aulas serão suspensas no período; no período de 02 a 09 de abril de 2011, para 
participação da reunião e apresentação de resultados de pesquisas de primeiro ano do projeto 
ERA (Embedded Reconfigurable Architectures), a realizar-se em Delft, Holanda. As aulas na 
graduação ficarão a cargo do Prof. Antonio C. Beck Filho e suspensas na PG; Prof. André 
Inácio Reis: no período de 21 a 25 de fevereiro de 2011, para participação no Workshop 
ERDIAP na cidade de Lago Como na Itália. Não haverá aulas no período; no período de 12 a 
21 de março de 2011, para participação e apresentação de trabalho junto ao “International 
Symposium on Quality Electronic Design - ISQED 2011”, na cidade de Santa Clara, Estados 
Unidos da América. Encargos sob a responsabilidade do Prof. Marcelo Johann; Profa 

Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt: no período de 01 a 23 de fevereiro de 2011, para 
realizar visita e apresentar palestra, a convite, na empresa IBM, em Austin, Texas, Estados 
Unidos da América. Não haverá aulas no período; no período de 13 a 19 de março de 2011, 
para participar do evento “European Space Components Conference –  ESCCON 2011”, em 
Noordwijk, Holanda. As aulas serão suspensas no período; Prof. Alexandre da Silva 
Carissimi, no período de 21 de fevereiro a 06 de março de 2011, para realizar missão de 
trabalho junto ao “Laboratoire d'Informatique de Grenoble”, Grenoble, França. Não haverá 
aulas no período; Profa Luciana Porcher Nedel, no período de 13 a 19 de fevereiro de 2011, 
a fim de participar de reunião de coordenadores dos projetos de cooperação entre Brasil e 
Argentina promovido pela CAPES (CAPG-BA), realizado em Mendonza - Argentina e de 
reunião de avaliação do projeto nos dias que precedem o evento. No período de 26 de 
fevereiro a 06 de março de 2011, a fim de participar da CEBIT, que será realizada em ..............
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Hannover - Alemanha.  Durante os afastamentos da Profa. Luciana não há atividades didáticas 
previstas; Prof. Sérgio Bampi, no período de 28 de fevereiro a 02 de março de 2011, para 
participação de Banca Examinadora de Tese de Doutorado a convite do Departamento de 
Engenharia Elétrica da Delft University of Technology, na cidade de Delft - Holanda. Não 
haverá encargos de aulas no período; no período de 03 a 11 de março de 2011, para visita 
técnica junto à Catholic University of Leuven, na cidade de Leuven - Bélgica. As aulas do dia 
10/03 serão suspensas; Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 09 a 20 de março de 2011, 
para San Francisco - Estados Unidos, para participação no 40th International Public ICANN 
Meeting.  O Prof. Flávio estará comparecendo neste evento na qualidade de conselheiro do 
CGI.br - Comitê Gestor da Internet. Não há encargos a cobrir no período; Profa Mara Abel, no 
período de 09 a 15 de abril de 2011, para participação na “AAPG 2011 Annual Convention & 
Exhibition”, em Houston, Texas, Estados Unidos da América. Os encargos de aulas da Profa. 
Mara Abel no período serão suspensos;   Prof. Jacob Scharcanski, no período de 04 a 17 de 
maio de 2011, para realizar missão de trabalho junto à Zhejiang University e, ainda, para 
participação e apresentação de trabalhos junto ao “2011 IEEE International Instrumentation 
and Measurement Technology Conference”, em Hangzhou, China. As aulas ficarão sob a 
responsabilidade do Prof. Cláudio Rosito Jung (graduação) e suspensas na PG; Profa Ingrid 
Eleonora Schreiber Jansch Porto, no período de 26 de fevereiro a 06 de março de 2011, a 
fim de participar da CEBIT, que será realizada em Hannover - Alemanha. Não haverá aulas no 
período; Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira, no período de 22 a 28 de maio de 2011, a 
fim de participar e apresentar trabalhos junto à “International Conference on Web Intelligence, 
Mining and Semantics (WIMS 2011)”, a realizar-se em Sogndal, Noruega. Não há encargos de 
aulas, pois trata-se de período da Semana Acadêmica.

5. Progressão funcional do Prof. André Reis (relatora Profa Ingrid).
Foi aprovado, com abstenção do Prof. André Reis, o parecer da Comissão de Progressão 
Funcional favorável à progressão do Prof. André Inácio Reis, do nível 3 para o nível 4 da 
classe de Professor Adjunto, uma vez que o mesmo obteve a pontuação exigida.

6. Progressão funcional do Prof. Marcelo Walter (relatora Profa Ingrid). 
Foi aprovado o parecer da Comissão de Progressão Funcional favorável à progressão do Prof. 
Marcelo Walter, do nível 2 para o nível 3 da classe de Professor Adjunto, uma vez que o 
mesmo obteve a pontuação exigida.

7. Progressão funcional do Prof. Luciano Paschoal Gaspary (relator Prof. Lisbôa).
Foi aprovado o parecer da Comissão de Progressão Funcional favorável à progressão do Prof. 
Luciano Paschoal Gaspary, do nível 2 para o nível 3 da classe de Professor Adjunto, uma vez 
que o mesmo obteve a pontuação exigida.

8. Plano de trabalho do pós-doutorando Horácio Enrique Fortunato (relatora: Profa Carla).
Foi aprovado o plano de trabalho proposto pelo Dr. Horário Enrique Fortunato para atuar como 
pós-doutorando junto ao Departamento, no período de 01/11/2010 a 30/10/2011, sob a 
supervisão do professor Manuel Menezes de Oliveira Neto. 

9. Plano de trabalho do pós-doutorando Leandro Frata Fernandes (relatora: Profa Carla).
Foi aprovado o plano de trabalho proposto pelo Dr. Leandro Augusto Frata Fernandes para 
atuar como pós-doutorando junto ao Departamento, no período de 01/08/2010 a 31/07/2012, 
sob a supervisão do professor Manuel Menezes de Oliveira Neto.

10. Plano de trabalho I de estágio probatório da Profa. Karin Becker (relatora: Profa 

Renata).
Foi aprovado o plano de trabalho referente aos primeiros dezoito meses do estágio probatório 
da professora Karin Becker.
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11. Plano de trabalho I de estágio probatório do Prof. Antonio Carlos Schneider Beck 
Filho (relato Prof. Luigi).
Foi aprovado o plano de trabalho referente aos primeiros dezoito meses do estágio probatório 
do professor Antonio Carlos Schneider Beck Filho.

12.  Relatório e Plano de Trabalho da professora colaboradora Nina Edelweiss.
Foi aprovado o relatório de atividades da colaboradora Nina Edelweiss relativo ao período de 
abril de 2009 a março de 2011, sendo aprovado, também, o plano de trabalho para novo 
período: abril de 2011 a março de 2013.  Os documentos serão encaminhados às comissões 
do II para aprovação.

13. Assuntos gerais.
Comissão para seleção da monitoria 2011 
Foi homologada a comissão examinadora que realizou a seleção dos monitores para as 21 
bolsas de monitoria concedidas ao Departamento. A mesma ficou composta pelos professores 
Lisbôa, Ivone Medero, Magda, José Nicoletti Jr. e Taisy Silva Weber.

Não havendo mais assunto a tratar, a reunião foi encerrada às 16h 50min e, para constar, foi 
lavrada a presente ata que depois de aprovada vai assinada pelo chefe e pelos demais 
membros do colegiado.

Assinaturas:
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